


 تاناويحلا رّوَطت
 .ةسبابلا ىلع ةايحلا رحبلا يف ةايحلا يجولوجحلا نزلا

 « ةريغصلا تاروصوتبدلا ىلإ ضحاوزلا ضعب ةدوع ناسنإلا اًباح يه اك
 جاجدلا مجحب اهضعب .(ةيكمسلا فحاوزلا) رحبلا ةلس

 .فحاوزلا روطت لاكشألا ضعب .٠ كامسألا ٌةََْو يمربلا رضاحلا عضولاب ُةيببش 2 (برقألا ثيدحلا) نيسوسلبلا
 تاروصونيدلا ررهظو لاح ةفورعم عاونأل لوألا كم 6اس 0 لق هل 1

 ةيئادب ثاودأ عضي لوألا

 مجح وذ اهضعب ء تارشح عقانملا نم تايئامربلا جور ينوُبرَكلا تانوبو ةرصاعُملا ةليفلا رضاحلا عضولاب ةهبش (ببرقلا ”ثيدحلا) نسوي
 نحاوزلا لئاوأ .مخت 2 فحاوزلا روهظو ةلحضلا راحبلاو م 1 ةريثك ةبيرغ 2

 ةايحل فيكتت كاممألا ضعب مظعلا كاممألا رصع ينوشيدلا رويطلاو تاسيئرلا ل ىرخأ كامسأو شل (طيسولا ثيداحلا) نيِسوُبلا
 تاّيئامربلا ..ٌربلا ايئامربلا روهظو ةنس مؤ عل لبق ٠ ماخض ا ةلس 0 لبق

 ةريخصلا رحبلا براقع ضعب اهضعب .٠ ْيَبلا "براقع ةليفل قت نوعطلسلاو رحبلا مَ م
 ةسبابلا ىلع ٌةايحلا أدبت اتم ,٠ هلوط علب ةلم 0 تانوبللا رثكت نانيحلا عّوتت . ةرثكب

 ءيشالا تاّيئالثو رحبلا ليداتق ًناكم حت تانوبللا نإ يف نانيجلا ٌروِهْظ
 تايراقفلا لئاوأو صوصقلا 6 تاروصونيدلا .ةدئابلا ةيئاملا تاروصوتيدلا

 هينا صوصُقلا تاّيئالُث يربمكلا ىرأ امسأو ةّكنرلا لئاوأ
 م لام تاروصوتيد . ةفورعم

 0 برقألا ثيدحلا رصعلا (نيسوغيلوالا) قحاللا ثيدحلا رصعلا يساروحلا رصعلا



 لو ُقروُدَو ناَج : تنيلأت



 م ةتايّضَعَملاو .ٍتايضَعَمم هيلا تانئاكل مست

 جلاعُي اك 1 ةكلملآ “باتكلا اذه ٌيِلاعُيو .ناويَحلآ ةكلممو تاب

 تا 0 ا ا

 فئاوطو لئاصق اهِفيِنْضَن ةقيرطو

 يوتا ل ل ا
 1 !ناكف لك ى كلزَح

 يلا تانئاكلا عاونأ هالك ُرَدَقُي
 كورسا 0

 زنوبلملا ىلوَح

 يرهجم اهُضَْب مسج ْْخَض اهُضَْب

 « "تاناويَح

 . قيقد

 نيوراد زلراشت



 ءاذغلو 0 00 0 ءاوملا 00 ”تاناوّيحلا تت

 ع يناث) ِتالَضَملا ئايحألا زف
 .ومنلاو ةكرحلل ةقاط قالطإو موضؤتلا

 0 ملجلا 0 (اهّربَغو ةيندغملا حالمألاو عاملاو نوب رَّكلا 5-0



 5 ةّيناويَح ايالخ :

 ةّيوتحلا ةّيَحلا لاعأب كح - ةان 3 ع
 ماوقلا َةّيمالُم ةّدام - مزالب ون

 ناكوب . رهجيملاب اَلِإ ىَرُت ال ٍةرْغَص ايالَح رم ُهّيَحلا تانئاكلا فّلاَج

 نم وأ رهجملا ْعرَتْخُم ١م مهر كوُم تاّيوُر ايالخلا هذَه َفَيرَعَت

 نوطنأ ناك اك .1771 ماع هرّهْجِمب اهّصَحَف تاتابّنلا رقوُس نم حئارش يف

 نم ٍرهْجِمب ةّيئاوَح اًيالخ صَحَف نم وأ (180-11078) كوبري

 ة ىلع ٍلَصبلا رشق
 1 حوض ايالخلا ىرَتق 5



 ءايحألا ْفيِنْضَت

 رسادوج ملا نأ ةظحالتا اريك ارحم لم اذإ

 . ةَقِلَتْخُملا ةايحلا فارم يف لاحلا اذكهو - اهفانصأ



 تاناوّيَحلا ْفيِنُصَت

 ءانألا تح ا يأ دا دك

 . كِلذل اًساسأ راك

 تاجا سنجة

 . يغش ”فئاوطلاو .« ف

 يلب اك وه ةّيئاوبحلا ةكلمملا يف عئاشلا عدْفّضلا ْفيِنْصَت

 تاّيعَدْفشلا : ةليصق

 ملاعلا ُهَعَضَو ْدَقَق اًيلاح ُدمَشُملا

 ملاعأ لع اًدِمَتْعُم سوينيل ئديوَسلا

 ةّيمست ةرورَض ىأترا يذلا ير نوُج

 . قرْيمُم ءامسأب يلا _تانئاكلا

 عوت لك فّرعو , ينائُجلا اههباشت
 ٍنيَمسأب تابنلاو ناوي نم ا

 ٍسئجلا ىلا ٌريشُي هلوألا-
 ئاشلا ْعَدْفّضلاف . عّْتلا ىلإ يناثلاو

 اب-«ايزاروُمت .اًنار» ُهاسأ الكم

 ١ ةظفللا يه ءانار» نأ

 كضولا هانا عَدفّضلل

 امم هه اللا

 سوُتيِل سوراك
 كالا احول

 اذ



 رطامنألا مّظْعُم يف ٌرِئَْنَتِو فانصألاو لاكشألا ُةَددَعَتُم تارا

 . مّلاعلا ءانأ مَظْنُم يف

 (ادْيَمَر رادع



 ْ ةّيجراخ ةلبج ةّيلخاد الع
 | ةديحرلا تاناويحلاب ُةبذَعلا ةيِقانملا كلل ُرحْرَ 0 / 0 ةاون © (ةيفاص) (ةييَبع)

 ىرخآ ٍتاناويح نم ةّداع هيوحت ام

 ىلإ (يلاوألا)
 ةكرب نم ءاملآ ّضْعَب فر

 ا .هبف ةحباّسلا ةقيقدلآ تانئاكلا ظحال هت ْق

 ةايحلأ لاكشأ نم َريثكلا َّنِإ ٍةَسَدَع لامتسا َنوُذ كَل وُدْبَي نل ءامأ
 عض .رهجم وأ ة ْدِجَت ْدَقَق اهُضَحْفاو رهجملا تْحَب ءاملا اذه

 .اهيف ةّبيمألاك يلاوألا ىدْحِإ

 نم اهئاذغ َرْحَن ةّئيمألا ُبِذَجْنتو .ةَِذ
 ىلع اهْمِضْيَنو ةبذاكلا اهّلُجْرأ اهَلْوَح

 .اياقَبلا ة

 اوح غل بمألا ل طن ىلاوح ُعْلَْت نيحو ءوئنَتو ءاذغلا ةّئيمألا لمَ
 ةلاطتساب ماسقنالا أدْيَيو

 . اهطاشت ةبيمألا ذواعُتو ةَلِصْبوُحلا مف يلاتلا ٍرطَملا مسوَم ينو .ْمَجْهن
 ني 2 ةَلِصْيَوسلا مست اًنابحأو
 ةلح رهلا

 دخلا ماسقنأ ةجبتَت ِدّدِج ت

1/ 
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 وأ ءاملا يف َناوّيحلا مهد اًبهّذو ةئيج ُهلَرَحَتَت بده موّيسيياربلا طعن

 يف "سئارقلا ْمَضَْتو . ةّئيِرَملا هيا
 . ملجلا حل

 الك ماسينالاب موُيسيماربلا ٌرئاكتي

 نييم َرْه اكو اَمُهْنِم لك ماسقنا َلْب

5 



 (اردهلا) رادُلا
 « كربلا تاناويح نم اًضيأ ٌرادُعلا

 صَل ابالَخلا ُدَدَعَتُم ومو

 ِرْخَّصلا وأ ِتبَلاب ةيناوُطسألا

 ماعَط نع اًنْحَب حَواتت هي 1

 غيلابلا رادُعلا لوُط ُلّدَعُمو . هُطَقََت

 مص رم ذآ هك

 ثيح هفوجو اردْيهلا مف ىلإ اهُعَقْدَتو

 . مضهت

 دم تاّسَجِملاو رادغلل رّبَكُم ٌرظْنَم



 ٍديدجَت ةّيَصاخب « ةقبقدلا تانئاكلا نم ةريثَك عا ٍي :

 وِ . ةدرُقُقملا ءاضعألا
 كاد 00
 ش ىلإ اردْيهلا مسج مّسقْلا ام اذإو . عّذجل

 انلأ ٍتاّسَّجِملا ديدجت ىلع ٌرِداقو

 ف ا

 اذِلا رفاوَت لاح ينو

 دقو ُيرادع معرب
 هتاّسجم تمن

 اذار



 (ضرألا ةدوُد) نوُطرُخلا
 ةيوطرلا مسوَم يف حالا نالدابتت نانوطْرَخ

 7 اهنمو ٠ ةقترشلا ليا 0 مد أ
20 5 

 ! ةديدج نيطارخ

 ” أف اهتمَسف 0 وقم مسجلا ءْرُج ديدجت ىلع ةرداق ُنوطْرخلاَو

 . ةديدج ةَدوُد َحِبْطيل ٌوُمنلا فطن لك ةعاطتسابف « نْيَفْطِن ل :هيفصت لماعلا
 اند الو ِنانَْع ال نكل تازازتهآلاو ءوضلل

324 



 اريلوُكلاك ضرما مئارج ناسنإلا ىلإ لقت قتلا ةّيوْطْعلا تالَصَفلا
 . ديئوقبتلاو ايراطْنسودلاو

 لإ اعين دبا هقناخلا لنا ةرداحلا نوحتيو ٠ سال ايوب

 عضو ةديدجلا 7 لا ةعاطتسابو . مايأ ةعّبرأ ىّلاوَح

 ليلقلاو « ٍرهشأ ةعصب ةّبابذلا ُرَمَعَتو . نْيعوُبسَأ ىَدَم يف

 رار يح د

 م
 ةناقري 20
 (ققري) ب /

 زأ ةالثو نطو ٍرْدَصو را رّيمتت تارشحلا

 آه تار مول واخ ةملقلا وللا هيرب كرا
 نوع ثالثو ناتربك ِناتيكَرُم ِنانْيَع سأرلا ىلعأ يف ةبابثللو .ةريصق

 اسوو ِنييلَخِمِب ل 1 يبت .راعشتلما انرقو طيس

 . ءاسأملا فوُقسلا ىلع ىَتح رّيَسلا َنم بابُ

 379 ىلع اهددَرتب اهنأل « اًجاعزإ اهرّتكأو تارَشَحْلا ٌّبَضأ "نم ٌةبابتلاو

7 
315 
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 تاّيِراَقَلا

 رم 6 يراقق ٍدوُمَعو يلخاد ا لكيم تاذ "تاناوّيَح تاّيراقفلا

 سمخ ىلإ تاَيراقفلا مَسْقَت دل رثكأ ةقولأم اهّنكل ٍتاّيراقاللا نم اًددَع

 فناعُر اهل .اهيبشايحب ”سّفَتَس ,مّدلا ةدراب يام "تاّبراقُك : كاممألا

 .ءاملا ُلَدْنَمَسو ٌموجّلعلاو ْعدْمّضلا اهلاثمأ نم

 . غلابلا ناويحلاب ةبيبش ٍضْيَبَآ نم سِقْفَت

 7, نيج لع ضيشارح اهلو
 ٍٍضْيَبلا نم ”سِقْفَت اهراغِصو . ٍنْيَحاتَج ىلإ ٍناروحَتُم

 . تحاورلاك

 (تاّييِدنلا) تانوبللا
 د

 راغصلاو  رعشلاب ىطغم

 ل ٍمَدَغ نم ةدالولا َدْنِع
 . تانوبللا نم ثاسنإلاو

55 



 تاّيراقفلا

 كامسألا ةفئاط

 هلو ٌدقلاك لكيلا َةّيمْظَع اهِيَظْمُم يف كلامسألا

 م كامسألا عيمَجو 7 ورفلاك كول فورضُغ

 ١ يف 00 لكتب ان

 ص يراّسلا ةاملاو يول ءاطغلا كلل ةكمس يبت 1 اذإ

5 



 .اهتلاوحو لوادّجلو كرك فق

 كلك يف ةلِعاي رثقلو حاس
 | ادلوا اطلال ناك علتسلا ذعر . نافتكت نسم ناكر

 تا 0 1 5 2 8

2 

 ىلوَح يف (صيماعد) "فيغارش "فقتي ىتح اًيفاط ِهيقْبت ةّينيتالبج هذا

 ةمجال مِوافَض ىلإ نْيَرهَش ىدم يف ُلْوحَتت ةيشاع سيغارشلاو . عوبسأ
 | .اهّليَذ ينتخَبو اهفارطأ وُمدتو اهرب 'سْفنت

 .ٌرثكأ وأ اًماع ةلماكلا ٍلّوَحَتلا ةّيلمع قرغَْسَت نو





 وَط رتملا لبو ةقاج فِشارَحب ىَّطعُم « فجاو لا يق



 رولا

 ٍٍضْعَب نم اهرّدَحَت ىلع َليِلَد رولا ٍلُجرأ ىلع فشارحلا اياقب لمَ

 . ناريطلل َةَفَبكْحلا ةريغّصلا دي روصونيدلا ٍفجاوزلا .عاونأ

 ٌريغَص فيفخ وهو

 نارطلا ِاجّناب

 موُبلا وأ ٍرْفّصلا ُمدَقَف .ءاذتغالا تاداعل ُةَفيَكُم اهُيِلاحََو لا ريق

 ٍمدَق وأ رشاّكنلا ةجاجدلا ٍمَدَق نع ؛

0 



 دلا َراَقْتِم َّنِإف كلذك

 . كامسألاو عوافَضلا طاقتلال

 / 8 كلامر

 سلا ءاضعأ

 اًمهيقَي ناتريبك ِنانْيعلاو « مَّشلا ةَميعَض عْمّسلا ةّداح ِرَصَبلا هيو روب

 اهُضْعَب دِصْقيف , ءاتش ءاذفلا لق ب
 هذه لْثِم باذتجأ "كناكمإبو . ماعَّطلا نع اّنْحَب ةلوهأملا "قِطانَملاو ”قئادحلا

 ٍةَبْرَقَم ىلع اهل ماعطلا ريفوتب اهتساردو روُيطلا

5 



 يراقنم نوح

 «نؤلتلا يتلَحْرَم ِك

 «راحلا ملا 1 نمر ا ةجرَد

 مدلل ةدئارلا ةرارشلا نم ضخما

 أ 00

1: 



 طقلا : تانوُبللا

 00 نافع مقدم ع
 رلباق بلاخم وذ ءارفلا اداكلا عونتم سناتسم محال نوبل َناوّيَح طقلا

 هدعاستو + تفاخلا ءوضلا يف يق ّرهلأ ٌراصْبِإو . ةّداح ًساوَحو شاّمِكنالل

 ام ناعرسو « (اًبلاغ ضراوّقلا نمو هِتَسيرَق شك يف مّشلاو عْنَّسلا اًّساح

 اَمب دِابَجَو هِْثَملا اطل لْكَسَيو . هبابثأ وأ هبل

 ألا ءادّنأ ىلع ني ألا َةلوُدْسَم

 لحأتو اهئانسأ لوَتْكَت نماثلا يفو « لاوُجّتلا ىلع ىَوْقَيِو تاطبطقلا نوُيع

ْ 0 
 14 ظ 00

8 



 « تائوثللا يِقاََك ء ناسنإلاو ١ ناسنالا : تانوبللا

 : ١ زاهجلآ نم ةّيئاذ ًداوملا اس نير ا
 هَ رول نيتثرلا ىلإ نوب لكلا ديسكأ ينانب دوي

 نيجبكألا مدل ل
 مسجلا ءاحنأ ن 9

 « ٌتالَّضَع هيف فارطألاو عّدجلاو

 . نئئئرلاو بْلَقلاو غامّدلاك ةّيويحلا مسجلا ءاضعأ
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 ناسنإلا

 هيقتو ٠ غامدلا ْموُقَيو .مَْلل ءانثأ يف ىَتَح رطاشتلا بئاد ناسنإلا مج
 يف ةّياقو نامل دِجَت كلذك . مثجلا فئاظو يف ٍمُكَحّنلاب . ةَمُجْمُجلا

 اهتاساسحإ "ساوَحلآ لس يلا ةلاح يف . ةمجْسُجلا َليخاد ام
 .ةطيححلا ةكيبلا نع تاموُلثَملاب هْدوَرُت غامدلا ىلإ رارئتسأب

 اهُقيكُيم هيب يف ناسنإلا ُمَكَحَتَي ةّيرْكِفلا ُهارُق لقب
 ىَرْخألا تاقوُلْخَملا ِنَع َريثَكل ُفِرَْي ىوقلا هذه ٍلْضَمب وهو - هتاجايتحأل

 2 . ضب ىلع اهِضْعَب داّمِتْعَأ ٍنَعو
 2777ج



 لدابتملا َةَّبحلا تانئاكلا داتعا

 لم ةئعببطا ةئيبك ةكبرلاف ل ضي لع اهضخب هلا تانئاكلا دشن

 ْدِمَتنَت تارشكلأو نادي او لِداَّسلا» عدافضلاو ِكَّمَّسلا تاعاج يوت
 كا !-

 ٍباَشْعَألا 0 رع مو < راغّصلاب تاَنَْت 00 م

 . تاجايّسلاو رَجَّشلاو لْفَحلا_تائيب يف

 رمل



 سرهفلا ٠

 عوضوملا

 تاناويحلا رّوَطت

 ديهمت
 .يحلا نئاكلا 0

 ايالخلا

 ءاحألا مست

 تاناورجلا كصَب

 تاّيراقف اللا

 يلاوألا

 (ةرّومَتملا) ةبيمألا
 موُيسيماربلا
 (ارديهلا) رادعلا

 ارديهلا رثاكت
 «(ضرألا ةدود) نوطرخلا

 ةّيلزَْملا ةبابثلا
 تاّيراقَقلا

 كايسألا

 تاّيئامربلا

 فيجاوّرلا
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 رويطلا

 (تاييِدُتلا) تانوبللا

 ةحفصلا

 يمامألا فالغلا نطاب

 كامسألا ةفئاط - تاّيراقفلا

 عَدفّضلا : تاّيئامربلا

 فحاورلا
 ةّيبشْعلا يعافألا

000 
 سجلا ءاضعأ

 رئاكتلا

 (تايدتلا) تانوثللا

 عقلا : تانوثللا

 ناسنالا : تانوُبللا

 ناسنإلا

 لدابتملا ةّيلا تانئاكلا ٌداَمِتِعا
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